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Het functioneren van gezondheidswerkers op gemeenschapsniveau – naar een optimale benutting 

van hun positie tussen gemeenschappen en de gezondheidssector 

Gezondheidswerkers op gemeenschapsniveau, ook wel community health workers (CHWs) genoemd, 

vormen een essentieel onderdeel van gezondheidssystemen in lage en midden inkomen landen. Ze 

verbinden lokale gemeenschappen met de gezondheidssector. Het voortdurende tekort aan 

gezondheidswerkers, gecombineerd met bewijs dat CHWs effectief de toegang tot gezondheidszorg 

verbeteren, heeft geleid tot een hernieuwde interesse in CHW programma’s. Ons onderzoek had tot 

doel inzicht te verschaffen in hoe het functioneren van CHWs kan worden verbeterd in lage en midden 

inkomen landen. Alle factoren die mogelijkerwijs het functioneren van CHWs kunnen beïnvloeden zijn 

onderzocht, door middel van een systematisch internationaal literatuur onderzoek, twee enkele case 

studies en een kwalitatieve en comparatieve meervoudige case studie. In de case studies zijn de CHW 

programma’s van Ethiopië, Kenia, Malawi en Mozambique nauwgezet onderzocht. Het bleek dat een 

complexe mix van factoren, allen afhankelijk van de context, het functioneren van CHWs continu 

vormt en verandert. Ondanks de verschillen in context was het onderzoeksteam in staat factoren te 

traceren die in elke omgeving van invloed zijn op het functioneren van CHWs: vertrouwen, relaties en 

verwachtingen tussen de verschillende actoren in het gezondheidssysteem. Deze “software” 

elementen interacteren met “hardware” elementen van CHW programma’s, zoals het supervisie 

systeem en de communicatie structuur. Zowel software als hardware elementen zijn noodzakelijk om 

tot optimaal functioneren van CHWs te komen. Deze inzichten zijn relevant voor beleidsmakers, 

programma managers en onderzoekers op het gebied van gezondheidspersoneelsmanagement en 

CHWs programma’s. Ze geven richting aan hoe het functioneren van CHWs kan worden vergroot in 

omgevingen met weinig middelen, zodat het voordeel van de unieke positie van CHWs tussen 

gemeenschappen en de gezondheidssector en hun rol in het bereiken van universele toegang tot 

gezondheidszorg kan worden vergroot.  

 


